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Navrhované priority a opatrenia Akčného plánu na roky 2016 – 2017
Akčný plán na roky 2016 – 2017 je pokračovaním tých projektov a aktivít, ktoré rokmi overeným
spôsobom prispievajú na území mesta Prešov k skvalitňovaniu, rozširovaniu, lepšej
informovanosti, komplexnosti, profesionalite poskytovaných sociálnych služieb pre všetky
cieľové skupiny v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a všeobecne záväznými právnymi
normami.
Cieľom tohto akčného plánu je priblíženie aktivít obyvateľom mesta Prešov, skvalitnenie
života, pomoc a podpora jednotlivým komunitám a zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych
služieb. Priblíženie týchto aktivít bude prebiehať podporou sociálnej inklúzie sociálne vylúčených
občanov a občanov ohrozených sociálnym vylúčením formou implementácie národných projektov
a budovaním odborných kapacít na rôznych úrovniach. Prínosom implementácie projektov bude
posilnenie súčasných a vytvorenie nových pracovných miest pri poskytovaní služieb mestom.
V programovom období predloženého Akčného plánu na roky 2016 – 2017 bude zámerom
mesta uskutočniť realizáciu Národných projektov: Terénna sociálna práca v obciach I., Komunitné
centrum, Poskytovanie opatrovateľskej služby, Šanca na zamestnanie, Praxou k zamestnaniu
a Cesta z kruhu nezamestnanosti a ďalšie.
Zároveň mesto bude pokračovať v praxi s aplikáciou § 10 zákona č. 417/2013 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zabezpečení a realizácii
a) dobrovoľníckej činnosti,
b) menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú
organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec
na účely poskytnutia aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných
návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, a ktorému sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi.
Taktiež mesto bude podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizovať aktivačnú činnosť formou
menších obecných služieb pre obec, za účelom podpory udržiavania pracovných návykov
dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu podľa:
a) Operačného programu Ľudské zdroje Prioritná os 3 Zamestnanosť
b) Národného projektu: Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych
opatrení trhu práce
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Za účelom zvýšenia kvality života odkázaných občanov a možnosti zotrvať čo najdlhšie
v domácom prostredí mesto uzatvorí zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby a zabezpečí poskytovanie sociálnych služieb v spolupráci
s registrovaným neverejným poskytovateľom (v rámci pôsobnosti mesta sú to sociálne služby
krízovej intervencie: terénna sociálna služba krízovej intervencie, poskytovanie sociálnej služby
v zariadeniach: nízkoprahové denné centrum, nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,
sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:
domáca opatrovateľská služba, prepravná služba, sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
tlmočnícka služba, sprostredkovanie tlmočníckej služby, sociálne služby s použitím
telekomunikačných technológií: monitorovanie a signalizácia potreby pomoci).
Uzatvorením zmluvy s registrovaným neverejným poskytovateľom o poskytnutí finančného
príspevku mesto zabezpečí poskytovanie aj ďalších podporných sociálnych služieb na území mesta
(odľahčovacia služba a poskytovanie sociálnej služby v jedálni).
Mesto Prešov rovnako ako iné mestá starne a je vysoký predpoklad, že počet seniorov bude
narastať. Z tohto dôvodu sa mesto Prešov bude snažiť týchto seniorov aktívne zapájať do
spoločenského života, organizovať im spoločné aktivity a činnosti či podujatia v spolupráci
s rovnocennými partnermi organizovaných v sociálnych zariadeniach a inými cieľovými
skupinami, napr. so žiakmi základných škôl a deťmi z komunitného centra nasledovnými formami:
a) podpora vzájomnej spolupráce denných centier na území mesta a realizácia projektu
„Aktívne leto seniorov denných centier“,
b) realizácia projektu „Starší mladým a naopak“ - partnerstvo medzi dennými
centrami, zariadeniami pre seniorov a ZŠ,
c) začlenenie umeleckých telies (profesionálnych, dobrovoľníckych, rómskych,
zdravotne postihnutých, sociálne znevýhodnených...) na významných i všedných
spoločenských podujatiach organizovaných pre rôzne cieľové skupiny,
d) zaangažovanie detí z rómskej komunity do spoločenského diania v meste (za
aktívnej účasti zamestnancov Komunitného centra – Nízkoprahového denného
centra pre deti a rodinu K Starej tehelni v spolupráci s dennými centrami mesta
Prešov).
Jedným z cieľov zvyšovania kvality života komunity bude posilnenie a zabezpečenie
prevádzky Komunitného centra – Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu v lokalite
K Starej tehelni bez väzby na projekty.
Dostupnosť pobytových a ambulantných foriem mesto zabezpečí v plánovanom období
zriadením zariadenia opatrovateľskej služby, denného stacionára, nízkoprahovej sociálnej služby
pre deti a rodinu, útulku pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom a ďalších služieb
v súlade so zákonom o sociálnych službách.

